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Ogłoszenie nr 661525-N-2018 z dnia 2018-12-13 r.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki: Wykonanie rozbudowy
(nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz
z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-040097/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania
6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w
infrastrukturę zdrowotną.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki,
krajowy numer identyfikacyjny 87121917800000, ul. ul. Ligi Polskiej 8 , 87100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 574 290, e-mail sekretariat2@op.pl, faks
566 574 290.
Adres strony internetowej (URL): www.zpotorun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zpotorun.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.zpotorun.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w języku polskim w formie pisemnej
Adres:
sekretariat Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej
8, 87-100 Toruń
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie rozbudowy
(nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz
z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego
Numer referencyjny: ZPO:ZP/17/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy
(nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz
z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego.
2. Ogólne dane dotyczące przedmiotu zamówienia:
2.1. Nadbudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.
1) Ogólne założenia funkcjonalno-przestrzenne:
- liczba projektowanych kondygnacji – 1.
- wejście główne i podjazd do budynku – bez zmian.
- układ sal pacjentów powtarza układ z niższych kondygnacji z niewielkimi zmianami;
zmiany te występują również w trakcie środkowym.
- dla zapewnienia lepszych warunków pacjentów w salach, poszerzono trakty zewnętrzne
(wzdłuż ścian podłużnych), dzięki zwężeniu korytarzy. Uzyskana w ten sposób przestrzeń
pozwala lepiej zagospodarować sale, w których przebywają pacjenci.
2) Opis funkcji pomieszczeń. Zgodnie z założeniem inwestora na zaprojektowanej
kondygnacji znajdą się sale dla pacjentów, którzy zostaną przeniesieni z 1 piętra budynku
sąsiedniego – Oddział IV, który będzie zmodernizowany i wyremontowany. Jednocześnie
zwiększono liczbę łóżek z 25 (inne kondygnacje) do 37 – dzięki poszerzeniu sal.
Zaprojektowano łącznie 12 sal pacjentów o zróżnicowanej wielkości, wynikającej z
przyjętego wcześniej układu konstrukcyjnego i rozplanowania pomieszczeń na niższych
kondygnacjach.
2.2. Modernizacja oddziału IV całodobowego. W ramach inwestycji inwestor zamierza
zmodernizować część pomieszczeń na 1 piętrze w budynku sąsiednim (Oddział IV), które
odpowiada poziomowi 2 piętra budynku nadbudowywanego. Kuchnia wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi, klatki schodowe, magazyn podręczny (przy klatce
schodowej) pozostaje bez zmian.
3. Zakres branżowy robót do wykonania:
3.1. Roboty budowlane w zakresie rozbudowy (nadbudowy) i modernizacji Oddziału IV
całodobowego.
3.1. Wewnętrzne instalacje elektryczne w zakresie rozbudowy (nadbudowy) i modernizacji
Oddziału IV całodobowego.
3.2. Wewnętrzne instalacje sanitarne w zakresie rozbudowy (nadbudowy) i modernizacji
Oddziału IV całodobowego.
3.3. Instalacje teletechniczne w zakresie rozbudowy (nadbudowy) i modernizacji Oddziału IV
całodobowego, w szczególności:
- systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP,
- instalacji okablowania strukturalnego LAN.
- instalacji TV.
3.4. Wykończenie wewnętrzne, rozwiązania materiałowe, kolorystyka, elementy wyposażenia
– wg zawartego w dokumentacji technicznej opisu technicznego do projektu wykonawczego.
4. Przedmiot zamówienia i zakres prac określa szczegółowo dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informacja bioz oraz przedmiary robót.
Dokumenty te zawierają w szczególności:
4.1. Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie architektury i konstrukcji opracowany
przez: Biuro Projektów architektury - Marek Ryczek, 87-100 Toruń, ul. Łazienna 4,
stanowiący załącznik do SIWZ i zawierający m.in.:
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- w części dot. projektu budowlanego: uzgodnienia z EDF, Wodociągami, Sanepidem, PPOŻ,
18 plików rysunków, BIOZ, opis techniczny, wytyczne w zakresie modernizacji, wytyczne w
zakresie rozbudowy, 2 rysunki konstrukcyjne, opis do projektu konstrukcyjnego nadbudowy.
- w części dot. projektu wykonawczego: 21 plików rysunków, opis techniczny, 13 rysunków
konstrukcyjnych, spis rysunków konstrukcyjnych.
- 2 przedmiary robót (w części dot. nadbudowy i modernizacji).
4.1.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie architektury i konstrukcji
opracowana przez: Biuro Projektów architektury- Marek Ryczek, 87-100 Toruń, ul. Łazienna
4, stanowiąca załącznik do SIWZ.
4.2. Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych stanowiący
załącznik do SIWZ i zawierający m.in.:
- w części nadbudowy: w projekcie budowlanym – opis techniczny i rysunek, w projekcie
wykonawczym – 2 obliczenia fotometryczne, opis techniczny, 3 rysunki.
- w części modernizacji: w projekcie budowlanym – opis techniczny i rysunek, w projekcie
wykonawczym – obliczenia fotometryczne, opis techniczny, 2 rysunki.
- 2 przedmiary robót (w części dot. nadbudowy i modernizacji).
4.2.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych,
stanowiąca załącznik do SIWZ;
4.3. Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych, stanowiący załącznik
do SIWZ i zawierający m.in.:
- w części dot. projektu budowlanego: 8 plików rysunków, opis techniczny,
- w części dot. projektu wykonawczego: 9 plików rysunków, opis techniczny.
4.3.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych,
stanowiąca załącznik do SIWZ; - przedmiar robót (w części dot. nadbudowy i modernizacji).
4.4. Projekt wykonawczy w zakresie instalacji teletechnicznych, stanowiący załącznik do
SIWZ i zawierający m.in.:
- w części dot. projektu wykonawczego: 5 plików rysunków, opis techniczny, 2 przedmiary
robót (w części dot. nadbudowy i modernizacji).
4.4.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji
teletechnicznych, stanowiąca załącznik do SIWZ.
5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w SIWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach
robót zgodnie z zobowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz z najwyższą
starannością. Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu prawidłowej oceny zakresu
przedmiotu zamówienia oraz kosztów ryzyka) może zapoznać się ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi i realizacyjnymi robót, aby uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym.
Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, nie stanowi wyłącznej podstawy wyceny i
powinien być zweryfikowany przez Wykonawcę.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań,
wykonujących czynności fizyczne w zakresie przedmiotu umowy tj. roboty budowlane lub
instalacyjne elementów składających się na przedmiot Umowy przez cały okres realizacji
zamówienia, gdyż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
917). Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
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Sposób dokumentowania zatrudnienia osób podczas realizacji zamówienia, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa
w art. 29 ust.3a ustawy Pzp oraz sankcję z tytułu niespełnienia tych wymagań – wg wzoru
umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ).
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111100-9
45111220-6
45111250-5
45111300-1
45400000-1
45450000-6
45330000-9
45310000-3
45315700-5
45311100-1
45316000-5
45312200-9
45314200-3
45311100-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: 270 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z
terminem określonym w ofercie, ale nie dłużej niż 270 dni od dnia przekazania Wykonawcy
terenu robót - zgodnie z opisem zawartym w rozdziale IV pkt. 1 SIWZ.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru
określonego w Zał. Nr 5 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na
wezwanie Zamawiającego także dokumentów potwierdzających te okoliczności, że:
a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony zł).
Jeżeli dokument potwierdzający spełnienie warunku będzie określał wartość w walucie obcej
to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień
podpisania/wystawienia dokumentu ubezpieczenia. W przypadku, gdy w dniu podpisania tego
dokumentu NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy
opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru
określonego w Zał. Nr 5 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na
wezwanie Zamawiającego także dokumentów potwierdzających te okoliczności, że
dysponuje:
a/ wykazem wykonanych minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy
budynku użyteczności publicznej* lub budynku zamieszkania zbiorowego** o wartości
minimum 3.000.000,00 zł brutto (trzy miliony złotych) każda robota, w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wykaz robót przygotować wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 3 do SIWZ.
*Budynek użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) - to budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
7

religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
**Budynek zamieszkania zbiorowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) – należy przez to
rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel,
pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko,
internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu
karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek
do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.
Pojęcie „budowy“ lub „przebudowy“ wg definicji i w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.).
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN,
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na
dzień zakończenia robót, a jeśli tego dnia nie będzie można jednoznacznie ustalić to na ostatni
dzień miesiąca w którym zakończono roboty. W przypadku, gdy w dniu zakończenia robót
lub na ostatni dzień miesiąca w którym zakończono roboty NBP nie opublikował średnich
kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
b/ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający
uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności (jako kierownik budowy
lub robót) przy budowie, przebudowie budynku, w którym wartość robót wynosiła co
najmniej 1.000.000,00 złotych brutto (jeden milion złotych brutto).
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, która posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi w tej specjalności (jako kierownik budowy lub robót) przy budowie,
przebudowie budynku, w którym wartość robót wynosiła co najmniej 1.000.000,00 złotych
brutto (jeden milion złotych brutto).
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności (jako kierownik budowy
lub robót) przy budowie, przebudowie budynku, w którym wartość robót wynosiła co
najmniej 1.000.000,00 złotych brutto (jeden milion złotych brutto).
Uprawnienia budowlane winny być wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a także kwalifikacje zawodowe (uprawnienia)
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równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a
ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Wykaz osób przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Wymieniony powyżej skład personelu powinien być traktowany jako minimalne wymagania
Zamawiającego. Osoby wskazane w wykazie osób muszą realizować przedmiot umowy.
Zamawiający wymaga, aby rolę kierownika budowy pełnił kierownik robót w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (w formie oryginału)
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tej
sytuacji zobowiązanie, o którym mowa wyżej tj. w rozdziale II pkt. 2 ppkt. 2.2., musi
jednoznacznie potwierdzać udział podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji
zamówienia w charakterze podwykonawcy.
2.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
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2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2/ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 tej ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony zł).
Jeżeli dokument potwierdzający spełnienie warunku będzie określał wartość w walucie obcej
to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień
podpisania/wystawienia dokumentu ubezpieczenia. W przypadku, gdy w dniu podpisania tego
dokumentu NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy
opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
b/ wykaz wykonanych minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy
budynku użyteczności publicznej* lub budynku zamieszkania zbiorowego** o wartości
minimum 3.000.000,00 zł brutto (trzy miliony złotych) każda robota, w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wykaz robót przygotować wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 3 do SIWZ.
*Budynek użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) - to budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
**Budynek zamieszkania zbiorowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) – należy przez to
rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel,
pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko,
internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu
karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek
do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.
Pojęcie „budowy“ lub „przebudowy“ wg definicji i w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.).
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN,
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na
dzień zakończenia robót, a jeśli tego dnia nie będzie można jednoznacznie ustalić to na ostatni
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dzień miesiąca w którym zakończono roboty. W przypadku, gdy w dniu zakończenia robót
lub na ostatni dzień miesiąca w którym zakończono roboty NBP nie opublikował średnich
kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
c/ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
osobami:
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności (jako kierownik budowy
lub robót) przy budowie, przebudowie budynku, w którym wartość robót wynosiła co
najmniej 1.000.000,00 złotych brutto (jeden milion złotych brutto).
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, która posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi w tej specjalności (jako kierownik budowy lub robót) przy budowie,
przebudowie budynku, w którym wartość robót wynosiła co najmniej 1.000.000,00 złotych
brutto (jeden milion złotych brutto).
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności (jako kierownik budowy
lub robót) przy budowie, przebudowie budynku, w którym wartość robót wynosiła co
najmniej 1.000.000,00 złotych brutto (jeden milion złotych brutto).
Uprawnienia budowlane winny być wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a także kwalifikacje zawodowe (uprawnienia)
równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a
ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Wykaz osób przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Wymieniony powyżej skład personelu powinien być traktowany jako minimalne wymagania
Zamawiającego. Osoby wskazane w wykazie osób muszą realizować przedmiot umowy.
Zamawiający wymaga, aby rolę kierownika budowy pełnił kierownik robót w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie
12

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca przedstawi ofertę na etapie jej składania zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
1) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. Nr 1 do SIWZ),
2) wstępnego oświadczenia w zakresie wskazanym w SIWZ, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Zał. Nr 5 i 6 do SIWZ),
3) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie),
o ile ofertę składa pełnomocnik,
4) dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium we właściwej wysokości. Kwestie dotyczące
obowiązku i zasad wniesienia wadium opisane są szczegółowo w rozdziale VI SIWZ.
Inne wymagane dokumenty:
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy Pzp.
2.1. Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie
najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale II pkt. 3b ppkt 1/
SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 4) rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3b
ppkt. 1/ SIWZ:
1) pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.1. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Punkt 4.1. stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
60.000,00 zł. (sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione do Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w
pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu. W przypadku wnoszenia
wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego
dokumentu gwarancji/poręczenia w formie pisemnej opatrzonej podpisem osób
upoważnionych do jego wystawienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Oferowana cena
60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty 30,00
Termin wykonania
10,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

16

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z par. 6 ust. 5 - 8 wzoru umowy tj.:
5. Rozszerzenie Przedmiotu Umowy, zwłaszcza zwiększenie zakresu robót, może nastąpić
tylko zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, tj. wykraczających
poza zakres robót, o których mowa w § 1, Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedłoży
ofertę ich wykonania przedstawiając uzasadnienie dla realizacji tych robót oraz ich wycenę
skalkulowaną na bazie stawek zastosowanych przez Wykonawcę w Kosztorysie. Jeżeli strony
uzgodnią wykonanie robót dodatkowych w aneksie do Umowy, Zamawiający wykona roboty
dodatkowe określone w tym aneksie.
7. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać
uzasadnienie faktyczne (techniczne) oraz prawne wskazujące, że spełnione zostały określone
przesłanki wynikające z ustawy Pzp lub postanowień Umowy. Rozpoczęcie wykonywania
tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te
roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi.
8. Rozliczanie ewentualnych robót dodatkowych następować będzie fakturami wystawianymi
po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach
miesięcznych. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe płatne będzie w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej, poprawnej pod względem
rachunkowym faktury, protokołu odbioru wykonanych robót dodatkowych oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z Kosztorysu (o którym mowa w § 2 ust. 5), a
ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”
niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych
przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy
te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych
przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;
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2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;
3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
Ponadto zgodnie z par. 15 wzoru umowy tj.:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia,
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych
warunków ich wprowadzenia, tj.:
1) odnośnie do zmian w sposobie spełnienia świadczenia:
a. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy,
spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu
fakt niedostępności materiałów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub
wycofania z rynku;
b. pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy;
c. pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy pozwalającej na
skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy;
d. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności,
e. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
f. zmiany, o których mowa w lit a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia
wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń
zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co
najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 %
różnicy w cenie;
g. zmiany wskazywane w lit e) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym
oddanie Przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z
tego powodu kosztom;
h. w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane
było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych
zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec
urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie;
i. zmiany, o których mowa w lit b) - c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia
wynagrodzenia;
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2) zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne
legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami określonymi w treści SIWZ;
3) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy;
4) pozostałe okoliczności stanowiące podstawę zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub
terminu, a także innych zmian, gdy jest to niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w
sposób należyty:
a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową;
b. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy - wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ulega obniżeniu o kwotę obliczoną według
cen zawartych w Kosztorysie;
c. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych
powodujących uniknięcie kolizji;
d. wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres po uzgodnieniu i pisemnym
potwierdzeniu danego okresu z Wykonawcą;
e. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności;
- klęskami żywiołowymi;
- zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych, (przez które należy rozumieć
jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od
doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania
przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, dokonywanie odbiorów;
f. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w
szczególności;
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skał, itp.);
- niewypały i niewybuchy;
- wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SIWZ;
g. konieczność usunięcia błędów, dokonania uzupełnień, wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej może uzasadniać wydłużenie czasu na wykonanie maksymalnie o
czas niezbędny do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w związku z podjętymi
działaniami i o kwotę kosztów poniesionych przez Wykonawcę wskutek powyższego;
h. zmiany terminu Wykonania Umowy będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności:
- wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, maksymalnie o czas wstrzymania
realizacji Umowy;
i. zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, przy zachowaniu niezmienionej wysokości wynagrodzenia netto.
2. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w
ust. 1 powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody
Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);
b) zmiana danych teleadresowych;
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c) zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację inwestycji ze strony Zamawiającego.
6. Zmiany są dopuszczalne, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają
ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
Umowie lub Umowie ramowej;
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy
Pzp;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo w przypadku
zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w Umowie.
7. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 6 podlegają unieważnieniu. Na
miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-01-04, godzina: 14:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego (art. 93 ust.1a ustawy Pzp). 2. Zamawiający żąda od wykonawcy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto
określonej w ofercie. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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